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 2019 אפרילב 10' דביום פרוטוקול ישיבת וועד שהתקיימה 
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  : דיון

  .יאושר בישיבה הבאה - 27.3.19מיום  – אישור פרוטוקול .1

המטרה בעיקר לבנות את פעילות , מחליף את חן לייבמן בריכוז החינוך הבלתי פורמלי יזיו ארנשאבשה מעדכן  .2

 .מאחלים לו בהצלחה. הקיץ לחינוך הקהילתי המשלים להיות לסיוע למדריכים ולהיות בקשר עם המועצה

   – כלליתהמרפאת  .3

  . להחזרת הילי למרפאה תושבים חתמו על העצומה 242. הועד מייצג את התושבים מול גורמי חוץ –פולה קבלו 

  .יש תחושת משבר קשה בקרב רוב מבוטחי הכללית במדרשה

  .פחות מקצועית, הרופאה שמחליפה את הילי בפועל –אריק קפלן 

  . הנושא הוא בנפשנו, יש חשיבות לכך שהועד יפנה לגורמים השונים –עמרם צברי 

  .תי ביישובחשוב ליצור המשכיות במתן שירות מקצועי ואיכו –שוש זילברבוש 

  ?האם הייתה פנייה להילי בנושא •

  .נציגי הקבוצה דיברו עם הילי שטענה כי היא לא יזמה את העזיבה והייתה רוצה לחזור בתנאים מסויימים

  ? האם הייתה פניה לאמנון ביטון •
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  .הייתה פנייה ומבקשים לקיים ישיבה נוספת עם נציג הועד

  ?ול הנהלת המרפאההאם הועד בעד ייצוג התושבים מ :נושא להצבעה

  בעד 5

  נמנעים 2

 .אבשה ומנחם יקבעו פגישה עם הנהלת המרפאה :החלטה

   – אמנת תיירות .4

בה אורחי מלונית וילה אדמה הנמצאת בסמיכות לביתו של זאב , הנושא התחיל מתוך מצוקה: מציג זאב אריאל

למרות שבעלי הבית חתמו על  .גורמים כמעט כל סוף שבוע להפרעה בוטה לחיי היום יום של התושבים, אריאל

גורמות , מגיעות משפחות המחנות על המדרכות. הדבר לא קורה במציאות, תקנון שבו הם מחויבים לגור בבית

  ....מסיבות שמתקיימות עד השעות הקטנות של הלילה ועוד, לרעש

  ?אילו מהלכים נעשו

  .הועד הקודם כתב אמנת תיירות ומשם הנושא לא התקדם

בעיה אינה כאשר בעל הבית מתגורר ביחידה הראשית . נחתמה על ידי מרבית בעלי הצימרים ביישובאמנת התיירות 

  .אלא כאשר הבית כולו משמש כמלונית ואין פיקוח של בעלי הבית

  :חשוב להתמקד בשני דברים

 .ברמה האישית לעזור לזאב ולמשפחתו לחיות בשלווה ובשקט במקום בו הם בחרו •

 . ונעים הישנות מקרים כאלוכיצד מ, ברמה המערכתית •

  .ישנם שיקולים רבים שכנראה המועצה בגינן לא תרצה לטפל בנושא

  .אורלי תפנה ליועץ משפטי בנושא •

  .להוציא מכתב לבעלי הבית מהוועד על ההתנהלות הלא תקינה •

  .לקבוע פגישה של בעלי הבית עם אבשה •

  . מייעצים להוציא צו מניעה בבית משפט לסגירת העסק •

  .כך שלא יקומו בתי מלון נוספים, ע העתידית"גדיר את הנושא בתבחשוב לה •

   – ס"בין התיכון האזורי לתכל .5

לילדים הלומדים בתיכון האזורי בהשוואה לילדים , י המועצה"יש פניה של הורים בנוגע ליחס מועדף הניתן ע

. ס לא יצאו למשלחת לדנוור אלא רק תלמידי התיכון האזורי"נאמר כי ילדי תכל: לדוגמא. ס"הלומדים בתכל

  .ורימסתמן כי המועצה פועלת בדרך של אפליה לטובת הילדים שיעברו לתיכון האז

שיתוף פעולה ירתום את התושבים , המועצה צריכה לשנות את המנגינה. חשוב להקשיב למנגינה ולא רק למילים

  .ואילו קביעות יצרו חיכוכים

  .את המדריכים הצעירים מהפנימיה להדרכה של ילדי היישוב" מספק"ס "תכל

  .חשוב שתהיה בחירה לילדים ולהורים בנוגע לחינוך במוסד כזה או אחר

  .ישתוו, ס ושל התיכון האזורי"שוב להוציא מכתב למועצה הדורש שהתנאים של הנוער בתכלח

  .לפני כל פעולה חשוב להבין ולדעת מהן העובדות ולא להיות ניזונים משמועות
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  :ס משיתוף המועצה בתיקצובם"המדיר תלמידי תכל, לפי הדיווח על מכתב לאוניברסיטה

  מימון מניעתלגבי , את המכתב מטעם המועצה לאוניברסיטה ל ממשהמבטלפנות למועצה להוציא מכתב 

       .ס"תכללתלמידי המועצה הלומדים ב האוניברסיטה בין פ"שת

  . ואבשה בראשם יפגשו עם ספי ויציגו את הנושא, חשוב שנציגי הועד

   – איזורי רישום ילדי גנים .6

  .בבית ספר צין 'ילדי קיבוץ שדה בוקר ילמדו בכיתה א, משנת הלימודים הבאה

לרוב ההורים . יכולים לשלוח את הילדיהם למערכות גנים במקומות אחרים, המצב היום הוא שהורים המעוניינים

  .  על מנת שהילדים יכירו את הילדים איתם יעלו לבית הספר, בוחרים להחזיר את הילדים בגן חובה לגנים ביישוב

  :התהליך המוצא

  .לאחר מכן יפגשו עם מיכל פריאל. יפגשו עם נציג הועד ועם סיגלית, ן אחרהורים שרוצים לשלוח את הילד לג •

  .בסופו של התהליך יקבע עם יאושר או לא מעבר של הילד לגן אחר •

  .מלהעביר את הילד שלו לגן אחר, אף הורה, לא נכון לעצור, למרות הפגיעה בקהילה •

   – סיוע למשפחות רווחה בתשלומים .7

  .למתן הנחות למערכת החינוך ביישוב לפרסם לחברי הועד את הנוהל •

  .לפרסם במידעון בנוגע לפעילות פסח .8

   – רים"תב .9

  .ליאת תעביר למנחם את הדירוג כדי שיוכל לנקד את הסעיפים השונים ואז יכריעו בנוגע לסדרי העדיפויות

   – 14תאורה כביש  .10

  .14אורלי תבקש מהמועצה התייחסות לבקשה להעמיד תאורה זמנית בכביש 

מסיבות שונות ובעיקר משום שהרגישה כי , יפה ביקשה לפנות את  מקומה כנציגת ציבור בועד מעדכן כי אבשה .11

  . אינה תורמת מספיק

  .האיכפתיות והרצון, חברי הועד מודים ליפה על שעות ההתנדבות

 –שונות  .12

א להרעיש  בין נא להוציא עדכון במידעון שהוועד מבקש מהציבור להתחשב בשכנים הגובלים בגני המשחקים ול

  23:00ולאחר השעה  16:00לשעה  14:00השעות 
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